Ajuntament de Gavà

[SIGNATURE_FIELD_3]
Núm. Expedient: 000010043/2019
Identificació de l'expedient
Expedient número ASP 154/2019, relatiu a l'aprovació de l'expedient de contractació del
subministrament del sistema RFID, destinat a les Biblioteques Josep Soler Vidal i Marian Colomé de
l’Ajuntament de Gavà.
Fets
1.- La present licitació té per objecte la contractació l’adquisició i instal·lació de la maquinària i el
sistema RFID, destinat a les Biblioteques Josep Soler Vidal i Marian Colomé de l’Ajuntament de
Gavà.
Aquest subministrament es divideix en 2 lots:
LOT 1. MAQUINÀRIA SISTEMA RFID
3 màquines d’autoservei de sobretaula
8 estacions de treball
3 arcs anti-furts
2 impressores d’incidències o sistema alternatiu d’avisos
LOT 2. ETIQUETES RFID
Subministrament de 80.000 etiquetes de 50mmx50/53mm
Subministrament de 4.000 etiquetes CD/DVD, que inclogui etiquetes de 40mm i de 116mm en funció
de la necessitat
2.- Aquest contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte de subministraments en base
al que estableixen els articles 25.1 i 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic en endavant LCSP.
3.- El valor estimat (VE) del contracte a efectes del que disposa l’article 101 de la LCSP és de
39.388,43 € sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, aquesta xifra inclou l’import total que podria
ser retribuït el contractista.
4.-El pressupost base de licitació és de 47.660 €, amb el següent detall:
LOT 1. MAQUINÀRIA SISTEMA RFID
Preu màxim sense IVA
21% IVA
Preu total amb IVA

27.190,08 €
5.709,92 €
32.900,00 €
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LOT 2. ETIQUETES RFID
Preu màxim sense IVA
21% IVA
Preu total amb IVA

12.198,35 €
2.561,65€
14.760,00 €

5.- El contracte s'adjudicarà per procediment obert simplificat i adjudicació amb pluralitat de criteris
d’adjudicació (tots automàtics) i no està subjecte a regulació harmonitzada atès que el valor estimat del
contracte no és igual o superior a 221.000,00 € establert en l'article 21.b) de la LCSP. La tramitació de
l'expedient de contractació és ordinària amb la presentació de les ofertes única i obligatòriament per
mitjans electrònics i a través del Registre Electrònic d’entrada de l’Ajuntament de Gavà.
L’Ajuntament de Gavà ha licitat un procediment de licitació per a l’adquisició d’una plataforma
electrònica de contractació de manera conjunta amb altres Ajuntaments com Barcelona, Girona,
Granollers, Mataró i Premià de Mar. En aquests moments s’està implementant a l’Ajuntament de Gavà
però encara no està operativa, és per això que mentrestant, per aquest expedient les ofertes es
presentaran amb arxius electrònics encriptats a través del Registre Electrònic d’entrada de
l’Ajuntament de Gavà en la forma i terminis que s’indiquen en aquest plec i en els seus annexos.
6.- Als efectes previstos a la Disposició Addicional 32ena de la LCSP, l’òrgan administratiu amb
competència en matèria de comptabilitat pública, és la Intervenció Municipal i l’òrgan de contractació
és el Tinent d’alcalde de l’Àmbit de Benestar, Acció Social i Ciutat Educadora, d’acord amb el Decret
del 12 de juliol de 2019 de delegació de competències d’atribucions de l’Alcaldessa en els/les
regidors/es municipals atès que el valor estimat del contracte és de 39.388,43 € i per tant inferior a
100.000 €, que és el límit de la quantia delegada als/les regidors/es per aquesta contractació segons
Decret de l'Alcaldessa de data anteriorment esmentada.
7.- El secretari municipal ha emès el preceptiu informe sobre aquest expedient i la intervenció ha
realitzat les corresponents anotacions comptables.
Fonaments de Dret
1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
2. Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
3. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
4. Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions
esmentades anteriorment.
5. Art. 275.1 de l text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
6. Decret de l'Alcaldessa del 12 de juliol de 2019 dictat a l'empara de l'establert a l'article 23.4 de
la Llei 7/85, de 2 abril, reguladora de les bases de règim local.
No obstant, en cas d’absència, l’Alcaldia assumeix, directa i automàticament les competències
delegades, com a titular de la competència originària.

Resolució
Per tant, resolc:
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Primer.- Aprovar l'expedient de contractació del subministrament i instal·lació de la maquinaria i el
sistema RFID a les Biblioteques Municipals, aprovació que comprèn també la de la despesa
corresponent i la dels plecs de clàusules administratives particulars i plec de clàusules de prescripcions
tècniques i dels annexos que han de regir el contracte, d'acord amb allò que estableix l'art. 117.1 de la
LSCP.
Segon.-Iniciar els tràmits d'adjudicació que es portaran a terme pel procediment obert simplificat i
adjudicació amb pluralitat de criteris d’adjudicació (tots automàtics).
Tercer.- El valor estimat del contracte és de 39.388,43 €, sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit,
aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista i no està subjecte a regulació
harmonitzada. La tramitació de l'expedient de contractació seguirà la tramitació ordinària amb la
presentació de les ofertes única i obligatòriament per mitjans electrònics i a través del Registre
Electrònic d’entrada de l’Ajuntament de Gavà.
Quart.- El pressupost base de licitació és de 47.660,00 € amb el següent detall:
LOT 1. MAQUINÀRIA SISTEMA RFID
Preu màxim sense IVA
21% IVA
Preu total amb IVA

27.190,08 €
5.709,92 €
32.900,00 €

LOT 2. ETIQUETES RFID
Preu màxim sense IVA
21% IVA
Preu total amb IVA

12.198,35 €
2.961,65 €
14.760,00 €

Cinquè.-L’òrgan administratiu amb competència en matèria de comptabilitat pública, és la Intervenció
Municipal i l’òrgan de contractació és el Tinent d’alcalde de l’Àmbit de Benestar, Acció Social i Ciutat
Educadora, d'acord amb el Decret de l'Alcaldessa del 12 de juliol de 2019, no obstant, en cas
d’absència, l’Alcaldia assumeix, directa i automàticament les competències delegades, com a
titular de la competència originària ja que el valor estimat del contracte és inferior a 100.000 €, en
concret de 39.388,43 € (IVA exclòs).
Sisè.- Establir que la valoració de les ofertes l’efectuarà la Mesa de Contractació que es constitueixi i
que figura en la clàusula 12 del plec administratiu que regula aquesta licitació i que classificarà per
ordre decreixent les propostes, realitzarà la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb millor
puntuació, comprovarà al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que l’empresa està
degudament constituïda, el signant de la proposició té poder bastant per formular l’oferta, té la
solvència econòmica, financera i tècnica, o si s’escau la classificació corresponent i no està incursa en
cap prohibició per contractar i requerirà a l’empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant
una comunicació electrònica per tal que constitueixi la garantia definitiva, així com que aporti el
compromís a què es refereix l’article 75.2 si s’escau i la documentació justificativa que disposa
efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte de
conformitat amb l’article 76.2; i tot això en el termini de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament de la
comunicació.
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Setè.- Autoritzar la despesa que anirà a càrrec del pressupost de l’Ajuntament que per a l’exercici
2019 disposa de crèdit adequat i suficient per finançar les despeses originades per aquest contracte a
les aplicacions següents:
LOT 1. MAQUINÀRIA SISTEMA RFID
Exercici
2019

Aplicació pressupostària
S/13016/3321A/623000019/ Tecnologia RFID Biblioteques - Linia suport 2 DiBa

Import
32.900,00 €

LOT 2. ETIQUETES RFID
Exercici
2019

Aplicació pressupostària
S/13016/3321A/623000019/ Tecnologia RFID Biblioteques - Linia suport 2 DiBa

L'alcalde accidental

Import
14.760,00 €

El secretari general

signed by
Jordi Tort Digitally
Jordi Tort Reina Reina - DNI DNI 52911390M
52911390M (TCAT)
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